HSI 150 - DG

Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných
následných škodách žádné záruky.

Montážní návod

! Upozornění:
Těsnění není pevným ani nosným bodem. Nezachycuje působící mechanické síly a procházející média musí být zabezpečena proti
veškerým pohybům pomocí středicích pomůcek.
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Otevření ucpávky
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Protažení a očištění kabelů

Strhněte ochrannou fólii. Poté zasaďte montážní klíč SLS 6G do
připravených otvorů v zaslepovacím víku a otáčejte v protisměru
hodinových ručiček, dokud víko nepovolí.

Protáhněte kabely skrze ucpávku. Poté očistěte vnitřní část ucpávky
i samotné kabely. Nakonec zkontrolujte, jestli ucpávka nebo kabely
nejsou poškozeny.

Upozornění:
Zaslepovací víko neprorážejte ani nevylamujte.

Upozornění:
K čištění ucpávek a kabelů nesmí být použity prostředky
s rozpouštědly. Doporučujeme použít čistič KRMTX od firmy
Hauff-Technik.
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Příprava adaptačního kroužku

Poté zaklapněte dělený adaptační kroužek přes kabely a konce
kroužku navzájem spojte (viz detail).

4

Instalace adaptačního kroužku

Spojený adaptační kroužek zasuňte do ucpávky.

Upozornění:
Ucpávka

Výlisek
Adaptační
kroužek

Bajonet

Adaptační kroužek
Vylisované čárky adaptačního kroužku
musí směřovat na šipky na ucpávce.

Výlisky bajonetového závitu na vnitřní
straně ucpávky musí zapadnout do otvorů
na vnější straně adaptačního kroužku.

Vnitřní plocha adaptančího kroužku
musí být rovná a bez vypouklin.
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Změření vnějšího
průměru kabelů
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Odstranění segmentových
kroužků
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Na segmentových kroužkách je vylisované číslo odpovídající vnějšímu
průměru kabelu. Odřezávejte postupně jednotlivé segmentové
kroužky (vždy dvě protější současně), než se dostanete na kroužek
s vyznačeným požadovaným průměrem (viz detail).

Následně zjistěte průměr kabelů.
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Mazání
Vnitřní
průměr
otvoru
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Očištění adaptačního kroužku

1
Natřete pouze plochy řezů
těsněním a vnitřní plochy otvoru,
pokud jím prochází kabel.

Vnější
průměr
Očistěte ještě jednou vnitřní plochu adaptačního kroužku
i procházející kabely.

Upozornění:
Nikdy nemazejte vnější stranu
těsnění (viz detail 2).
Při použití záslepek nemažte vnitřní
otvory v těsnění (viz detail 1).
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Zasunutí těsnění
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Utažení

Vnější hrana
adaptačního
kroužku
Adaptační
kroužek

Zaklapněte těsnění přes kabely
a neosazené otvory doplňte
záslepkami.
Poté těsnění zasuňte do
adaptačního kroužku tak, aby s ním
bylo v jedné rovině (viz detail).

Těsnění

Dotahujte rovnoměrně jednotlivé matice dokud nedosáhnete
doporučeného utahovacího momentu 8 Nm.
Označení

Počet otvorů

Rozsah průměrů (mm)

HSI150-DG-3x25-54

3

24 - 54

HSI150-DG-6x10-36

6

10 - 36

HSI150-DG-1x36-70

1

36 - 70

HSI150-DG-1x70-112

1

70 - 112
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Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných
následných škodách žádné záruky.

Montážní návod

